
Agrupamento de Escolas de Odemira 

Critérios de avaliação de Desenho A – 10º e 11º anos

Critérios de Avaliação                                                                                Desenho A

A - Parâmetros específicos da disciplina. 90% (do programa)

1. AQUISIÇÃO DE CONCEITOS - 

• Domínio de conceitos da linguagem plástica;
• Domínio de vocábulos específicos;
• Perceção e representação gráfica;
• Reflexão crítica.

2. CONCRETIZAÇÃO DE PRÁTICAS - 

• Domínio de diferentes suportes;
• Domínio de diferentes meios atuantes;
• Domínio de fatores, processos e sistemas de estruturação e organização formal, cromática, espacial

e dinâmica;
• Articulação da representação e expressão gráfica;
• Domínio dos princípios de composição e estruturação;
• Análise e representação de objetos;
• Adequação gráfica à função;
• Uso dos recursos gráficos e construtivos;
• Utilização e aplicação de novas tecnologias às tarefas e processos de desenho.

3. DESENVOLVIMENTO DE VALORES E ATITUDES - 

• Espírito de observação e atenção visual;
• Utilização de métodos planificados e faseados para execução e avaliação do trabalho;
• Capacidade de iniciativa, participação, envolvimento no trabalho e integração interpessoal;
• Demonstração de invenção criativa;
• Capacidade de leitura e interpretação crítica e autónoma de desenhos;
• Valorização estética e consciência diacrónica do desenho
• Observação de cuidados de segurança e de responsabilidade ecológica.

B - ParâmetrosTransversais à Disciplina 10%

• Participação;
• Responsabilidade;
• Cooperação;
• Respeito;
• Autonomia;
• Domínio da língua portuguesa;
• Organização e Higiene do espaço coletivo;
• Autoavaliação;
• Curiosidade e investigação;
• Solidariedade

Instrumentos e técnicas de Avaliação

Serão objeto de avaliação trabalhos de natureza prática, teórica e teórico-prática, compreendendo aspetos 
relativos ao processo e ao produto final, com maior ênfase no processo.
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A avaliação envolve necessariamente professor e alunos e será formativa durante todo o processo,  e é 
sumativa apenas no final de cada período letivo.

Desenhos, concretizações gráficas ou objetos produzidos no âmbito da disciplina;
Relatórios, recensões críticas, comentários, textos de reflexão e entrevistas;
Materialização de exposições regulares ou pontuais, formais ou informais, artigos de 
jornal, portefólio, diários de bordo; outras ações eventuais; Provas com carácter prático.

GRELHAS DE OBSERVAÇÃO

• Intervenções orais;
• Atitudes reveladas durante as atividades: procedimentos ao longo do processo de resolução de 

problemas e atitudes reveladas na sala de aula.

PONDERAÇÃO:

A avaliação diagnóstica não é contabilizada. 

Aquisição de conceitos
+                           90%      

concretização de práticas

Trabalhos realizados:                                 80%

Desenvolvimento de valores e atitudes:     20%.

Avaliação das atitudes e
                competências transversais         10%

ESCALA

1 – A Classificação é expressa na escala de 0 a 200 Pontos e corresponde aos seguintes intervalos 
qualitativos:

Insuficiente  0 a 99

suficiente 100 a 139

Bom 140 a 169

Muito Bom 170 a 200

2 - A avaliação quantitativa ocorre apenas no final de cada período letivo com arredondamento à unidade e 
numa escala de 0 a 20 valores.

3 – Quantificação das atitudes e valores:

Muito raramente 4

Raramente 8

Algumas vezes 12

Frequentemente 16

Muito frequentemente 20
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Perfis de Desempenho

Critérios
Perfis de desempenho

Insuficiente (0 a 9) Suficiente (10 a 13) Bom (14 a 17) Muito Bom (18 a 20)

Apresenta  um  conjunto
organizado de trabalhos
evidenciando domínio de
conceitos e práticas do
desenho.

O  conjunto  de  trabalhos
revela  uma  deficiente
compreensão de conceitos e
capacidades  técnicas  de
expressão plástica limitados.

Um considerável conjunto de
trabalhos  foi  produzido
demonstrando  uma
adequada  compreensão  de
conceitos  e  técnicas  da
expressão artística.

Um grande conjunto de
trabalhos foi produzido
e demonstram uma boa
compreensão  dos  conceitos
e desenvolvimento da
capacidade técnica da
expressão artística.

Um conjunto criteriosamente
selecionado de trabalhos foi
apresentado  revelando
capacidades técnicas e uma
excelente  utilização  da
linguagem  plástica  e  dos
meios expressivos

Desenvolve  ideias  através
de  experimentação,
exploração e avaliação.

Conjunto  inadequado  de
ideias  óbvias.  O  trabalho
revela  uma  exploração
limitada  ou  pouco  clara  de
ideias apropriadas.
A falta  de persistência  e de
domínio  técnico  impede  o
seu desenvolvimento.

O  aluno(a)  utiliza
maioritariamente  soluções
pré-estabelecidas.
O  trabalho  evidencia  uma
exploração  razoável  mas
pouco  ousada  de  ideias  e
experiências apropriadas.
Resolução  razoável  de
conceitos  e  expressão
técnica em alguns trabalhos

O  aluno  (a)  consegue
reformular problemas.
O  trabalho  ilustra  a
exploração  de  ideias
apropriadas
(experimentação,  exploração
arriscada).
Boa resolução de conceitos,
meios  e  expressão  técnica
na maioria dos trabalhos.

O  aluno(a)  frequentemente
procura,  formula  ou
reformula  problemas  de  um
modo independente.
Experimenta  e  explora
possibilidades
constantemente  e  com
ousadia  (alarga  e  rompe
limites).
Encontra  possibilidades  e
soluções não esperadas.

Regista ideias, experiências
e opiniões sob forma visual
e  outras  apropriadas  à
intenção.

Registo  muito  limitado  ou
inapropriado.
Registos  sem  qualidade
gráfica  ou  muito  Poucos
registo  com  qualidade
gráfica.
Desiste  facilmente.  Não
explora ideias.
Falta  de  curiosidade  e  de
persistência

Conjunto  razoável  de
observações apropriadas.
O  aluno(a)  tem  intenções
definidas mas nem sempre é
claro.
Mostra alguma curiosidade e
persistência.

Amplo  conjunto  de
observações  e  opiniões
apropriadas.
As  intenções  do  aluno  são
claras.
Mostra  persistência  e
combina  alguma informação
de acordo com as intenções.

Um  conjunto  excelente  de
registo  de  observações
apropriadas ao trabalho com
reflexões pessoais.
As  intenções  estão
claramente apresentadas.
Aborda  temas  e  problemas
segundo várias perspetivas e
desenvolve  muitos  esboços
e  tentativas  articulando
informação  de  acordo  com
ideias próprias.

Analisa  criticamente  e
utiliza  no  seu  trabalho
fontes  da  cultura  visual,
mostrando compreensão de
propósitos,significados  e
contextos.

Colige informação reduzida e
sem relação com o tema ou
apenas  utiliza  as  fontes
aconselhadas pelo professor.

O  aluno(a)  mostra  algum
interesse  na  descoberta  de
fontes  que  o  professor
aconselhou e que ele próprio
encontrou  mas  limita  a
pesquisa  à  recolha  e
organização da informação.

O  aluno(a)  procura  com
entusiasmo várias fontes de
diferentes tempos e origens
relacionadas  com  o  tema
utilizando-as  de  um  modo
bem  integrado  no  seu
trabalho.
Colige,  organiza,  seleciona,
analisa,  e  interpreta  com
alguma  crítica  pessoal
informação  relativa  aos
propósitos  e  intenções,
revelando  uma  boa
compreensão dos contextos.

O  aluno(a)  procura  com
entusiasmo  e  reflete
criticamente  sobre  várias
fontes  de  origens  e  tempos
diferentes  relacionados  com
o tema.
Revela  uma  boa
compreensão de conceitos e
utiliza-os  de  um  modo
versátil, independente e bem
integrado  no  seu  trabalho
(colige, organiza, seleciona,
combina,  critica  e
reorganiza).

Controla o seu processo de
aprendizagem,  avalia  e
justifica o mérito do seu
trabalho.

Ausência  de  método  de
trabalho  ou  método  de
trabalho muito incipiente.
Não  cumpre  datas  de
entrega de trabalhos.
É incapaz de explicar o que
fez e porque fez  ou explica
vagamente as intenções.
Não fundamenta a qualidade
do seu  trabalho  nem o  tipo
de intervenção.

Utiliza  um  método  de
trabalho estruturado.
Cumpre datas de entrega de
trabalhos.
Avalia  as  características  e
mérito  do  seu  trabalho
utilizando  vocabulário
específico.
Fundamenta  minimamente
as  qualidades  do  trabalho
explicando  o  processo,
referindo intenções, fontes e
problemas encontrados.

Utiliza  um  método  de
trabalho estruturado.
Cumpre datas de entrega de
trabalhos.
Avalia  as  características  e
mérito  do  seu  trabalho
utilizando  vocabulário
específico.
Fundamenta  razoavelmente
as  qualidades  do  trabalho
explicando  o  processo,
referindo intenções, fontes e
problemas encontrados.

Utiliza  um  método  de
trabalho  estruturado  e
pessoal,  cumpre  sempre
datas  de  entrega  de
trabalhos.
Avalia  as  características  e
mérito  do  seu  trabalho
utilizando  vocabulário
específico.
Fundamenta com fluência as
qualidades  do  trabalho
explicando  o  processo,
referindo intenções, fontes e
problemas encontrados.


